Nyhedsbrev Virklund børnehave, februar 2015.
Nyt fra ledelsen.
Nu går vi endeligt snart ind i forårsmånederne. Det har været en lang vinter, men heldigvis
har vejret ikke gjort, at vi ikke har kunnet komme ud af huset. Januar og februar har været
nogle måneder, hvor fokus har været modtagelse af nye børn, afholdelse af samtaler med
forældrene fra storbørns gruppen, fælles projekt med temaet sprog mv.
I den næste periode frem til sommerferien vil der traditionen tro komme flere arrangementer
for børn og forældre. Og som noget nyt, vil vi også gerne byde børnenes bedsteforældre til en
dag i børnehaven, hvor der vil være mulighed for, at børn og bedsteforældre får en god og
hyggelig dag i børnehaven. Datoen bliver fredag d. 19. juni. Der vil komme indbydelser
snarest.
Vi er i gang med at planlægge ture ud af huset som har en pædagogisk begrundelse og som
samtidig giver os nogle muligheder takket været aktivitetsudvalgets arbejde og ikke mindst Jer
forældres støtte til aktivitetsudvalgets aktiviteter/arrangementer. Vi ønsker som sidste år, at
lave en fælles tur for alle børn i børnehaven. Vi erfarede, at det gav en form af samhørighed
og fællesskab, at vi alle var sammen på tur i en hel dag. Derudover har vi tænkt os, at
arrangerer to ture, hvor børnene er delt op efter alder, så vi så vidt muligt udfordrer børnene
der hvor de er. I får nærmere besked senere.
Vi har et større projekt i april måned, hvor overskriften er de fire elementer. Her vil vi sammen
med børnene eksperimentere med vand, ild, jord og luft. Målet er, at pirrer børnenes
nysgerrighed og øge børnenes kendskab til det naturvidenskabelige. Her vil vi, børn og
voksne, undre os sammen og eksperimentere med de fire elementer. Vi afslutter projektet
med forældrekaffe torsdag d. 30. april, hvor der vil være mulighed for at komme og se
børnenes arbejde i projektet og høre om processerne. Der vil komme mere info omkring
projektet senere.
I løbet af foråret, går vi i gang med, at lave en helhedsplan over legepladsen. Sidste år fik vi
renoveret den store sandkasse og legehusene. Derudover fik vi etableret et nyt klatresystem. I
år har vi allerede mange nye ønsker (eks. vandleg, ny bålplads, hængekøjer). Planen skulle
gerne sikre en helhed og en legeplads med forskelligartede sansemotoriske muligheder og
udfordringer. Derudover gør planen, at vi bedre kan prioritere blandt ønskerne og planlægge
vores arbejdsdage i Virklund børnehave. Arbejdsdagen bliver onsdag d. 27. maj. Der kommer
yderligere info senere.
Vi glæder os meget til den kommende periode.
Afslutningsvis vil jeg gerne byde nye forældre velkommen i Virklund børnehave. Vi glæder os
til et godt og konstruktivt samarbejde omkring Jeres barns trivsel og læring.

Personale nyt.
Vi har fået en ny studerende på stjernestuen som hedder Barbara. Hun er i 3. praktikperiode
og skal være i Virklund børnehave frem til sommerferien. Derudover har vi tilknyttet Sofie,
som pt er vikar for Dorte hos Skyerne. Sofie vil ellers være tilknyttet hele huset.
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Vigtige datoer.
29. april IT messe i lunden – åben for alle (forældre – børn – medarbejdere)
30. april forældrekaffe – afslutning på projekt ”de fire elementer”
27. maj arbejdsdag i Virklund børnehave
19. juni bedsteforældredag
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